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Ohutusnõuded
Ettevaatust

Toitepinge
• Teler töötab ainult 220–240 V (50/60 Hz) vahelduvvoolu-

toitega.

Ärge eemaldage seadme korpust
Ärge KUNAGI üritage telerit ise ümber ehitada
Kõrgepinge all olevad osad võivad põhjustada tugeva elektri-
löögi.
• Laske telerit kontrollida, muuta ja parandada Panasonicu 

volitatud hooldustöökojas.

Hoidke vedelikke telerist eemal
• Tulekahju- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge jätke sea-

det kohta, kus sellele võib sattuda pritsmeid.
• Ärge pange teleri peale ega selle kohal asuvatele riiulitele 

vedelikuga täidetud anumaid (lillevaase, tasse, kosmeetikat 
vms).

Ärge hoidke seadet otsese päikesekiirguse 
käes ega teiste soojusallikate läheduses
• Ärge jätke seadet otsese päikesekiirguse kätte ega teiste 

soojusallikate lähedusse. Tulekahjuohu vältimiseks ärge 
asetage teleri peale ega lähedusse küünlaid ega muud 
lahtist tuld.

Ärge pange teleri sisse võõrkehi
• Ärge laske mingitel esemetel ventilatsiooniavade kaudu 

teleri sisemusse kukkuda – tulekahju- või elektrilöögioht.

Ärge paigutage telerit kaldus ega ebatasasele 
alusele
• Teler võib maha või ümber kukkuda.

Kasutage ainult spetsiaalset alust või 
seinahoidikut
• Teistsuguse aluse või muude kinnitusvahendite kasutamisel 

ei pruugi teler olla kindlalt kinnitatud, põhjustades vigastus-
ohu. Laske teler kindlasti paigaldada Panasonicu müüjal.

• Kasutage ainult tootja soovitatud aluseid või seinahoidikuid 
(lk 4).

Kui märkate mis tahes 
häireid, eemaldage 

kohe toitejuhtme pistik 
pistikupesast!

Toitejuhtme ja pistiku käsitsemine
• Ühendage toitejuhtme pistik kindlalt pistikupessa (kui toitejuhtme pistik ei ole kindlalt pistikupesas, võib pistikus tekkiv soojus 

põhjustada tulekahju).
• Veenduge, et toitejuhtme pistik on kergesti ligipääsetav.
• Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et toitejuhtme pistiku maanduskontakt on korralikult ühendatud.

• Ohutusklassi I kuuluvaid seadmeid võib ühendada üksnes maandusega pistikupessa.
• Ärge kunagi puudutage toitejuhtme pistikut märgade kätega (see võib põhjustada elektrilöögi).
• Ärge kasutage teleriga kaasasoleva toitejuhtme asemel teist juhet (see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi).
• Ärge vigastage toitejuhet (vigastatud toitejuhe võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi).

• Ärge teisaldage telerit, mille toitejuhtme pistik on pistikupessa ühendatud.
• Ärge asetage toitejuhtme peale raskeid esemeid ega paigutage toitejuhet kuuma eseme lähedale.
• Ärge painutage, murdke ega venitage toitejuhet.
• Ärge tõmmake toitejuhtmest. Toitejuhtme pistiku pistikupesast eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
• Ärge kasutage viga saanud toitejuhet ega pistikupesa.
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Hoiatus
■ Enne teleri puhastamist eemaldage toitejuhtme 

pistik pistikupesast
• Vooluvõrku lülitatud teleri puhastamine võib põhjustada 

elektrilöögi.
■ Kui Te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasuta-

da, siis eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast
• Kui toitejuhtme pistik on pistikupessa ühendatud, tarbib ka 

väljalülitatud (Off) teler pisut energiat.
■ Transportida ainult püstiasendis

• Üles- või allapoole suunatud ekraaniga teleri transportimine 
võib vigastada teleri sees olevaid elektroonikakomponente.

■ Jätke teleri ümber soojuskiirguse hajumiseks piisa-
valt vaba ruumi

Minimaalne kaugus

• Kui kasutate alust, jätke teleri põhjapaneeli ning tasapinna 
vahele piisavalt ruumi.

• Seinahoidiku kasutamisel järgige selle kasutusjuhendit.
■ Ärge katke teleri tagakülje õhuavasid kinni

• Ajalehtede, laudlina, kardinate või muu sellisega blokeeri-
tud õhuavad võivad põhjustada seadme ülekuumenemise, 
tulekahju või elektrilöögi.

■ Ärge kasutage kuularitega kuulates liiga suurt heli-
tugevust
• Nii võite oma kuulmist pöördumatult kahjustada.

Märkused

Ärge kuvage ekraanile pikka aega liikumatut pilti
See põhjustab kujutise jälje jäämise plasmaekraanile (järel-
kujutis).
See ei ole rike ega kuulu garantii alla.
Tüüpilised liikumatud pildid:
• kanali number ja teised logod;
• kujutis, mida kuvatakse pildiformaadiga 

4:3;
• videomängud.
Kui ühtegi toimingut ei teostata ning vastuvõetavaid signaa-
le ei leita, seatakse järelkujutise vältimiseks mõne minuti 
pärast kontrastsus automaatselt madalamaks.

■ Automaatne ooterežiimile lülitumine
• Kui signaali ei tuvastata ning seade on analoog-TV-režiimil 

töötanud 30 minutit, lülitub see automaatselt ooterežiimile.
■ Hoidke telerit järgmistest seadmetest eemal

• Elektroonikaseadmed
 Eelkõige hoiduge videoseadmete telerile liiga lähedale pai-

gutamisest (elektromagnetilised häired võivad pilti ja heli 
moonutada).

• Infrapunasensoriga seadmed
 Ka teler eraldab infrapunakiirgust (see võib mõjutada teiste 

seadmete tööd).

Hooldus
Esmalt eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.

Ekraan
Tavaline hooldus: ekraani puhastamiseks pühkige seda õrnalt pehme lapiga.
Põhjalik puhastamine: ekraani puhastamiseks pühkige seda puhtas vees või väga õrnatoimelises pesuvahendilahuses (1 osa pesu-
vahendit, 100 osa vett) niisutatud pehme lapiga. Seejärel pühkige ekraan kuiva pehme lapiga kuivaks.

• Spetsiaaltöötlusega ekraanipind on õrn ning võib kergesti viga saada.
 Ärge puudutage ega kriimustage ekraani sõrmeküüne või muu kõva esemega.
• Veenduge, et ekraanile ei satu putukatõrjevahendit, lahustit, vedeldit ega teisi kergesti lenduvaid aineid (need võivad ekraanipinna 

omadusi halvendada).

Korpus, alus
Tavaline hooldus: pühkige kuiva pehme lapiga puhtaks.
Põhjalik puhastamine: kastke pehme lapp vette või õrnatoimelisse pesuvahendilahusesse.
Seejärel väänake lapist liigne vesi välja ning pühkige pind puhtaks. Kuivatage pind kuiva pehme lapiga.

• Jälgige, et teleri pindadele ei satuks pesuvahendit (telerisse sattuv vedelik võib põhjustada rikke).
• Veenduge, et pindadele ei satu putukatõrjevahendit, lahustit, vedeldit ega teisi kergesti lenduvaid aineid (need võivad pindade 

värv katet kahjustada).
• Jälgige, et korpus ja alus ei puutuks pikemat aega järjest kokku kummi ega PVC-materjaliga.

Toitejuhtme pistik
Pühkige toitejuhtme pistikut regulaarselt kuiva lapiga (niiskus ja tolm võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi).
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Lisatarvikud / eraldi müüdavad lisatarvikud

Komplekti kuuluvad tarvikud Veenduge, et Teil on joonisel olevad tarvikud.

□  Kaugjuhtimispult
• N2QAYB000222

□  Kaugjuhtimispuldi patareid (2)
• R6 (UM3)

□  Kaabliside 
 lk 6

□  Toitejuhe 
 lk 9

□ Kasutusjuhend
□ Euroopa garantiikaart

□  Alus 
 lk 5

• Mõned toote juurde kuuluvad osad (näiteks kilekotid) on võimalikud lämbumisohuallikad väikelastele. Hoidke need väljaspool 
väikelaste käeulatust.

Eraldi müüdavad lisatarvikud

□  Seinahoidik (vertikaalne)
• TY-WK42PV3W
• TY-WK42PV4W

(kaldega)
• TY-WK42PR3W
• TY-WK42PR4W

• Seadme töökindluse ja ohutuse tagamiseks laske seinahoidik paigaldada toote müüjal või volitatud esindajal.
• Lugege tähelepanelikult alusega kaasas olevat juhendit ja võtke kasutusele kõik abinõud teleri ümberkukkumise vältimiseks.
• Käsitsege telerit paigaldamise ajal ettevaatlikult, sest löögid ja surve võivad seadet vigastada.

Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine ja eemaldamine

• Vale paigalduse tagajärjel võivad patareid lekkida ja korrodeeruda, mis kahjustab kaugjuhtimispulti.
• Ärge kasutage segamini vanu ja uusi patareisid.
• Ärge kasutage koos erinevat tüüpi patareisid (nagu leelis- ja mangaanpatareisid).
• Ärge kasutage (nikkelkaadmium)akusid.
• Ärge põletage ega avage patareisid.

Ärge jätke patareisid kuuma kohta, nagu päikese kätte või lahtise tule lähedusse.

Avamiseks 
tõmmake

Konks

Järgige polaarsus-
märgistust (+ ja –)

Sulgege
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Aluse kinnitamine

Ärge võtke alust osadeks ega ehitage seda ümber.
• Vastasel juhul võib teler kukkuda, viga saada ja vigastusi põhjustada.

Ärge kasutage teistsugust telerit ega kuvarit.
• Vastasel juhul võib teler kukkuda, viga saada ja vigastusi põhjustada.
Ärge kasutage alust, kui see on väändunud või viga saanud.
• Viga saanud aluse kasutamine võib põhjustada trauma. Võtke viivitamatult ühendust Panasonicu lähima edasimüüjaga.
Paigaldamise ajal kontrollige, kas kõik kruvid on korralikult kinni keeratud.
• Kui kruvid ei ole paigaldamisel korralikult kinni keeratud, ei ole alus teleri kandmiseks piisavalt tugev. Teler võib kukkuda, viga 

saada ja vigastusi põhjustada.
Tagage, et teler ei kukuks.
• Kui teler saab löögi või lapsed selle alusele ronivad, võib teler kukkuda ja vigastusi põhjustada.
Teleri paigaldamiseks ja eemaldamiseks on vaja vähemalt kahte inimest.
• Kui paigaldamisel ei osale vähemalt kaks inimest, võib teler kukkuda ja vigastusi põhjustada.

 Koostekruvi (4) (hõbedane)  Koostekruvi (4) (must)  Tugipost (2)  Alus

■ Aluse kokkupanek
 Kinnitage vasak- ja parempoolne tugipost nelja koostekruviga 

 tugevasti aluse külge.
• Veenduge, et kruvid on tugevasti kinni keeratud.
• Kruvide keeramine vales suunas rikub kruvikeermeid.
• Tugiposti põhjale on märgitud L (vasak) või R (parem).

■ Teleri kinnitamine
 Turvaliseks kinnitamiseks kasutage koostekruvisid .

• Veenduge, et kruvid on tugevasti kinni keeratud.
• Töö tegemiseks vajate horisontaalset ühtlast tasapinda.

Esikülg

Altvaade Noolmärgis

Aluse paigaldusava


